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Przewielebny Księże Proboszczu! 
Kończy się rok! 
Wszyscy sobie nawzajem urazy wybaczamy 
i za wszelkie doznane Dobro, 
Bogu i bliźnim dzięki składamy. 

Tobie także Przewielebny Księże Proboszczu 
należy się serdeczne podziękowanie 

za całokształt prac gospodarczych  
i kapłańskie posługiwanie! 

W Nowym Roku dobrego zdrowia i opieki św. Rodziny, 
wielu sił życzymy i obiecujemy, 

że  Służbę Bożą gorliwiej spełniać będziemy! 
„Bóg zapłać”! 

 
Małgorzata Niemiec 

 
Słowami, które Bóg 

powiedział do Mojżesza: 
„Niech cię Pan  

błogosławi i strzeże. 
Niech Pan rozpromieni 
oblicze swe nad tobą, 

niech cię obdarzy  
swą łaską. 

Niech zwróci ku tobie swoje oblicze 
i niech cię obdarzy pokojem.” 

 BŁOGOSŁAWIONEGO 
 NOWEGO 

ROKU 
Życzy 

Ks. Proboszcz 
Józef Krakowski 

 



 Kalendarz 

 Gdy nadchodzi nowy rok, staramy się kupić jakiś kalendarz, by mieć świa-

domość czasu, może nawet poczucie kontroli, pewne rozeznanie  

w czasie. Słowo „kalendarz” pochodzi z łacińskiego calendae - pierwszy dzień 

miesiąca, zaś księga, w której zapisywano dni, święta i odmiany księżyca, zwa-

ła się calendarium. Pierwszy kalendarz, będący zarazem najstarszym drukiem 

polskim, to Calendarium anni currentis 1474, wydrukowany w języku łacińskim 

w Krakowie, w drukarni Kacpra Straubego. Był tylko o rok młodszy od najstar-

szego w świecie kalendarza wydanego w Norymberdze. Najdawniejszy kalen-

darz w języku polskim pochodzi z 1516 r., z drukarni Jana Hallera w Krakowie. 

Prawdziwa ekspansja kalendarzy książkowych przypada na wiek XIX i począ-

tek XX. Każde szanujące się pismo, przedsiębiorstwo, instytucja, a nawet oso-

by prywatne wydawały wtedy swoje kalendarze, prześcigając się w doborze 

materiałów. W latach 1848-63 mnożą się i nabierają niemałego znaczenia Ka-

lendarze dla ludu, dla odbiorców chłopskich we wszystkich trzech zaborach. 

Dziecko chłopskie, nauczone czytać przez organistę, a potem przez wiejskiego 

nauczyciela, dorastając, kontynuowało swoją edukację przez Pismo Święte, ży-

w o t y  ś w i ę t y c h ,  k a t e c h i z m ,  k s i ą ż k ę  d o  n a b o ż e ń s t w a  

i właśnie przez kalendarz, kupowany na jarmarkach czy odpustach. Była to lek-

tura zawsze lekka, dająca wytchnienie po trudach pracy. W pięknej szacie utka-

nej ze świętych imion, bohaterów narodowych, z pięknymi ilustracjami,  

z humorem i poradami, z wierszami i opowiadaniami - szedł kalendarz w lud jak 

dobry przyjaciel. Co miał pochwalić, to chwalił, co zganić, to ganił. Zostawał  

w domu na cały rok w roli doradcy. Był też często awangardą czytelnictwa i po-

stępu na wsi. Iluż to znanym dziełom literackim utorował drogę do sławy po-

czciwy kalendarz. Fragmenty drukowanych w nim powieści tak zafascynowały 

niejednego, że ostatnie pieniądze wydawał, by tylko zdobyć upragnioną książ-

kę. Kalendarze, jak piszą nasi wybitni historycy, spełniały w pewnych okresach 

doniosłą rolę, jako życiowe przewodniki dla wielmożów, duchowieństwa, a do 

ostatnich niemal lat przed ostatnią wojną pozostawały najważniejszą księgą 

mądrości dla mas chłopskich. Były - poza elementarzem  

i katechizmem - pierwszą powszechną czytanką, która kształciła i wychowywa-

ła oraz utrwalała ducha polskości. Kalendarz miał swoje wielkie posłannictwo 

zbliżania ludzi do Dobra Najwyższego i do ostatecznego celu, jakim jest niebo. 

Takiemu celowi służyły kalendarze o treści religijnej, których tak wiele wydawały 

zgromadzenia zakonne, redakcje pism katolickich, wielkie oficyny wydawnicze. 

Stare kalendarze to skarbnica wiedzy o czasach, które minęły, to historia poko-

leń, które przeszły, stanowiąc jedno z ogniw naszego bytu narodowego.  



 

Dziś obchodzimy Święto św. Rodziny - Jezusa, Maryi i Józefa. 

Jest to święto rodzin chrześcijańskich. Zapraszam na Nieszpory  

o godz.16.30.  

Jutro ostatni dzień roku kalendarzowego. Każdy, kto w tym dniu 

odmówi uroczyście hymn: „Ciebie Boże wysławiamy” i spełni zwy-

kłe warunki, uzyskuje odpust zupełny. 

 Zapraszam na uroczyste Nabożeństwo dziękczynno - ekspia-

cyjne na zakończenie roku po Mszy św. o godz. 17.00.  

 We wtorek - 1 stycznia - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki  

Maryi. Kończy się oktawa Narodzenia Pańskiego. Jest to także 

Światowy Dzień Modlitw o Pokój. W tym dniu Nieszporów nie bę-

dzie.  

 1. stycznia można uzyskać odpust zupełny za publiczne od-

śpiewanie lub odmówienie „Hymnu do Ducha Św.” w celu upro-

szenia łaski świętości i pomocy Bożej w Nowym Roku oraz speł-

nienie zwykłych warunków odpustu. 

 W niedzielę 6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego, któ-

ra jest wspomnieniem misterium objawienia się Słowa Wcielone-

go całemu światu. Jest to także Misyjny Dzień Dziecka.  

 W tym tygodniu przypadają 1. czwartek, piątek i sobota miesią-

ca. Zapraszam do Komunii św. wynagradzającej.  

 Plan odwiedzin duszpasterskich w gablotce. 

 Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona jest na potrzeby 

parafii. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary.  

 

  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE      MMMSZYSZYSZY   św. od 31 grudnia 2018 r. do 6 stycznia 2019 r. 

31 XII 
Poniedziałek 

 

g. 1800 

 

- Za parafian 

Nabożeństwo dziękczynno-ekspiacyjne na zakończenie stare-

go roku 

1 I 
Wtorek 

Uroczystość Św. Bożej  

Rodzicielki Maryi  

Świat. Dzień Modl. o Pokój 

g. 700 

g. 1000 

g. 1700 

- Za parafian 

- Za parafian 

- Za + Annę Borzucką w 1. rocznicę śmierci 

2 I 
Środa 

Wsp. św.św. Bazylego Wiel-

kiego i Grzegorza z Nazjanzu, 

bpów i drów. 

g. 700 - Za parafian 

Msza św. recytowana 

3 I 
Czwartek 
I czwartek 

Wsp. Najświętszego 

Imienia Jezus 

g. 1730 

g. 1800 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana  

o uświęcenie duchowieństwa, o opiekę Bożą i zdrowie dla 

duszpasterzy oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne od 

ofiarodawców 

4 I 
Piątek 
I piątek 

g. 700 

 

 

g. 1800 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jako wynagrodze-

nie za grzechy oraz w intencjach emerytów i chorych naszej 

parafii od ofiarodawców 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa za dzieci Pierw-

szokomunijne, ich rodziców i chrzestnych 

5 I 
Sobota 
I sobota 

 
 

g. 700 

 

g. 1800 

- Ku czci Niepokalanego Serca Maryi i Królowej Różańca 

Świętego za żyjących i ++ członków Bractwa Żywego Różańca 

- Za + Antoniego Wita w dniu urodzin 

6 I 
 

NIEDZIELA 
UROCZYSTOŚĆ OBJA-

WIENIA PAŃSKIEGO  
 

Misyjny Dzień Dziecka 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za parafian  

- Za roczne dziecko Dawida Mikosza, rodziców oraz chrzest-

nych 

 Nieszpory 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 

z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą  

o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Stefanii Marek z okazji 85. 

rocznicy urodzin                                                                                    

                                                                            


